
 

“Dê Troco a Quem Precisa” a favor da Emergência abem: COVID-19 

Braga 
Entre 14 e 22 de dezembro 

Recolha de donativos nas farmácias beneficia os portugueses mais afetados pela pandemia 

Este Natal, pelo quarto ano consecutivo irá decorrer nas Farmácias de Braga a campanha de angariação de 

fundos “Dê Troco a Quem Precisa”.  

Entre 14 e 22 de dezembro, os portugueses serão convidados a doar o troco das compras realizadas nas 

farmácias à Emergência abem: COVID-19. Os donativos recolhidos serão integralmente aplicados no acesso a 

medicamentos, produtos e serviços de saúde a pessoas carenciadas e mais fragilizadas devido à pandemia. 

Desde que foi lançada, em março deste ano, a Emergência abem: COVID-19 já apoia mais de 900 portugueses 

referenciados por entidades parceiras locais como Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, Cáritas e Misericórdias.  

Raul Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Fafe, destacou a importância do apoio às famílias mais 

carenciadas: “A Câmara Municipal de Fafe tem pautado a sua atuação com base numa política de 

proximidade e apoio às famílias mais carenciadas. Para além da adesão ao programa abem, a autarquia 
tem também um vasto conjunto de programas de apoios sociais que fazem a diferença na vida das pessoas, 

proporcionando-lhes um dia a dia com dignidade e mais conforto. 

A campanha “Dê Troco a Quem Precisa”, a favor da Emergência abem: COVID-19 faz ainda mais sentido no 

atual período que vivemos, tendo em consideração o aumento do número de famílias em situação de 
vulnerabilidade económica originada ou agravada no contexto da pandemia provocada pela doença 

COVID-19. 

A nossa responsabilidade é ajudar quem precisa. Esta é uma das grandes prioridades deste Executivo e na 

qual temos despendido grande empenho e esforço. Só resolvendo a pobreza é que estaremos em condições 
de resolver todos os outros problemas”. 

 

«A saúde da comunidade é a prioridade das farmácias. Vivemos um período desafiante, mas o acesso aos 

medicamentos, produtos e serviços de saúde com dignidade não pode parar. Cientes da importância da 

solidariedade nesta altura, as farmácias do distrito de Braga convidam os seus utentes à participação na 

Campanha de Natal “Dê Troco a Quem Precisa”. Ao doar o troco das compras numa farmácia aderente, 

estarão a contribuir para que a Emergência abem: COVID-19 chegue a mais pessoas fragilizadas pela 

pandemia», refere Maria José Cunha, farmacêutica. 

 

Atualmente, a Rede abem: conta com seis entidades referenciadoras no distrito de Braga: 

• Município de Barcelos 

• Município de Esposende 

• Município de Fafe 

• Município de Guimarães 

• Município de Póvoa de Lanhoso 



 

• Município de Vila Nova de Famalicão              

 

Existe ainda uma rede de 78 Farmácias abem: onde os 1.578 beneficiários no distrito podem aceder, sem 

custos, aos medicamentos prescritos pelos seus médicos. Desde o início do abem:, a 25 de maio de 2016, já 

foram dispensadas 63.482 embalagens de medicamentos no distrito de Braga no âmbito do Programa. 

 

Além da campanha que irá decorrer nas farmácias aderentes entre 14 e 22 de dezembro, é ainda possível 

apoiar esta iniciativa a qualquer momento, através de: 

- Transferência bancária para o IBAN: PT50 0036 0000 9910 5930 0855 9 

- Via MBWAY: 932 440 068  

Os doadores podem enviar comprovativo de transferência, nome e NIF para geral@dignitude.org, para que 

lhes seja enviado o recibo de donativo. 

Esta é uma iniciativa apoiada pela Portugal Inovação Social, através de Fundos da União Europeia. 

Farmácias Dê Troco a Quem Precisa – Braga 
 

Farmácia A Minha Farmácia Barcelos 

Farmácia Almeida e Sousa Vila Nova de Famalicão 

Farmácia Avenida Barcelos 

Farmácia Avenida Guimarães 

Farmácia Cameira Vila Nova de Famalicão 

Farmácia Carapeços Barcelos 

Farmácia Confiança Barcelos 

Farmácia da Cumieira Fafe 

Farmácia da Estação Vila Nova de Famalicão 

Farmácia da Misericórdia Póvoa de Lanhoso 

Farmácia de Apúlia Esposende 

Farmácia de Barcelinhos Barcelos 

Farmácia de Vila Cova Barcelos 

Farmácia Dias Machado Guimarães 

Farmácia do Calendário Vila Nova de Famalicão 

Farmácia Entre as Pontes Terras de Bouro 

Farmácia Faria Guimarães 

Farmácia Fátima Marques Vila Verde 

Farmácia Freitas Vieira do Minho 

Farmácia Horus Guimarães 

Farmácia Lamela Barcelos 

Farmácia Lobo Guimarães 

Farmácia Loureiro Basto Braga 



 

Farmácia Maria José Fafe 

Farmácia Martins Ventura Vila Nova de Famalicão 

Farmácia Matos Vieira Póvoa de Lanhoso 

Farmácia Medeiros Vila Verde 

Farmácia Nossa Senhora do Porto Póvoa de Lanhoso 

Farmácia Nova de Nogueira Braga 

Farmácia Nunes de Sá Guimarães 

Farmácia Passos Carneiro Barcelos 

Farmácia Pimentel Braga 

Farmácia Pinto Coelho Barcelos 

Farmácia Ribeirão Vila Nova de Famalicão 

Farmácia Santa Marinha Esposende 

Farmácia São Torcato Guimarães 

Farmácia Sousa Alves Fafe 

Farmácia Vieira de Castro Guimarães 

 
 
Sobre a Associação Dignitude:  
 
A Associação Dignitude nasceu no dia 4 de novembro de 2015, em Coimbra, onde está sedeada. É uma instituição 
particular de solidariedade social que tem por missão o desenvolvimento de programas solidários de grande impacto 
social, que promovam a qualidade de vida e o bem-estar dos portugueses. O abem: Rede Solidária do Medicamento é o 
primeiro Programa promovido pela Associação Dignitude. 
São Associados Promotores a Cáritas Portuguesa, a Plataforma Saúde em Diálogo, a Associação Portuguesa de Indústria 
Farmacêutica e a Associação Nacional das Farmácias. Através de protocolos institucionais, juntaram-se ao projeto a 
Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, a União das Misericórdias Portuguesas, a Associação de 
Farmácias de Portugal e a Associação Nacional de Municípios Portugueses. 
São Embaixadores Dignitude: António Ramalho Eanes; Francisco Carvalho Guerra; João Gonçalves da Silveira; João 
Cordeiro; Maria de Belém Roseira. 
 
 
Sobre o Programa abem: 
 
O Programa abem: Rede Solidária do Medicamento é um projeto inovador, lançado pela Associação Dignitude. Tem 
como objetivo permitir o acesso, de forma digna, aos medicamentos prescritos a quem não tem capacidade financeira 
para os adquirir, cobrindo, no receituário, o valor não comparticipado pelo Estado. 
O abem: assenta numa rede de parcerias que assegura o circuito solidário do medicamento. Qualquer pessoa em 
situação de carência pode ser referenciada ao programa pelas entidades locais, que vão desde juntas de freguesia e 
câmaras municipais, a IPSS e outras instituições da área social. Depois de referenciado, o beneficiário tem acesso ao 
Cartão abem:, bastando apresentá-lo numa farmácia abem: para poder adquirir os medicamentos comparticipados que 
lhe forem receitados. A despesa realizada é coberta pelo Fundo Solidário, 100% dedicado à co comparticipação de 
medicamentos dentro do Programa, alimentado por uma campanha permanente de angariação de fundos. 

 

Informações adicionais: 
Ana Santos :: 92 741 30 78 :: anasantos@lpmcom.pt  
Raquel Murgeira :: 927 413 011 :: raquelmurgeira@lpmcom.pt 
LPM Comunicação 
Tel. 21 850 81 10  
Ed. Lisboa Oriente, Av. Infante D. Henrique, 333 H - Escritório 49, 1800-282 Lisboa 
www.lpmcom.pt  
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